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Acta de la reunió de l’Espai Drets (EDDHST) realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal 
Cívic Ca N'Aurell, Sala de reunió 2), el 16 de Febrer del 2017. Comença la reunió a 

les 19:33 hores  
 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 

Assisteix (nom) Entitat Excusat 

Joan Vila  Prou Barreres  

Joan Tamayo Observatori Drets Socials   

Dolores Lledó AP. Torrent Les Carbonelles  

Ramón Clariana FAVT  

Karim El Otmani Associació Espai Democràtic 
Intercultural (AEDI) 

 

Mohamed Ben El Fassi Comunitat musulmana  

Beta Marqués Institut drets humans de 
Catalunya 

 

River Comunitat ecuatoriana  

Miguel Hidalgo Avv. Can Palet  

   

   

   

 

 

 

  

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 Procés Sindicatura de Greuges 

 Habitatge social a la ciutat 

 

S’explica , en relació al procés d’elecció de Síndic/ca de Greuges de Terrassa, l’enviament 

d’un escrit d’adhesió a totes les Avv. federades, donat que la FAVT es va manifestar a 

favor. També s’explica com va anar la reunió entre l’ajuntament i tots els candidats a 

Síndic. 

Sobre habitatge social, es parla de la instància entrada a l’ajuntament en relació a les 

vivendes de l’Avinguda Abad Marcet, i que l’ajuntament diu no haver rebut. També es 

parla de la reunió amb els habitants d’aquest bloc. 
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Es fa un torn de paraula i es decideix, en referència a aquest tema de les vivendes, tornar 

a demanar reunions amb l’ajuntament; com a Espai, es proposa continuar treballant amb 

la gent d’habitatge, treballar protocols d’atenció per casos com aquests, revisar el 

reglament d’habitatge social de la ciutat i estudiar-ho i veure si està actualitzat o no amb 

la Carta Europea de Salvaguarda (per millorar-lo). 

També s’invitarà a venir a la propera reunió d’Espai Drets a Meritxell Lluís i Mercè Soler, 

per parlar del conveni. 

 
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 20.50 hores del dia 26 de Gener de 2017 

i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.  

 

 


